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Utazás Kiállítás – Budapest
Szeretünk, Szárszó!

Húsvéti Örömhír
Mióta ember él e Földön, a nagy és mély
értelmû dolgok mindig is szenvedés és vajúdás által nyilatkoztatták ki s nyerték el
végsõ értelmüket. A születés csodája szenvedésen keresztül jelenik meg a világban,
hogy feledtetve fájdalmak és kínok gyötrõ
perceit, boldog örömben feloldódva adja
át magát az élet örömének. A természet
õszi sivárságát követi a fagyos tél, hogy
aztán mindig új tavaszban kiteljesedve
zöldelljen ismét. S nem lenne Lét és nem
lenne Kikelet, ha annak elõtte soha ne
lenne szenvedés, fagy s ború…
A húsvéti Feltámadás diadalútja is
szenvedésen, gyászon és halálon át
vezetett. S kinek szívét csupán a szenvedés emléke töltötte el, alig fogta fel
az új élet csodáját. Hitetlen Tamás-i kézzel mindig csak a sebeket akarta tapogatni… Ám minden seb egyszer újra
begyógyul s minden borúra megérkezik
egy új virradat; a Feltámadás Csodája.
Ez az örömünk!
Mitykó András evangélikus lelkész

Szárszón született az idei bárány

Mennyi minden van ebben az újságban! Szente Vajk, a Szeretlek Magyarország! játékvezetôje is „rácsapott” a kiállításon a
Szárszói Hírmondóra
„Guinness-rekordot”
döntött
Süsü.
Biztosak lehetünk benne. Az Utazás
Kiállításon Csukás István leghíresebb
mesefigurája mellé, ha tettünk volna
egy számlálógépet, az eredmény több
ezer fotót jelzett volna. Akik megszemélyesítették: Jáger Viktor és Góczán
István minden humorukat bevetették a
vendégek szórakoztatására. S ha már
együtt fényképezkedtek, természetesen
megnézték a standunkat is. Színházunk
névadója, Csukás István fotója éppen
egy Sárkányfesztiválon készült a híres

egyfejûvel. De ott volt álló mesefiguraként is, együtt Pom-pommal és Picúrral, – Megyeri János alkotásaként, – és
egészen belakták a standunkat.
Az elsô nap vendégünk volt Szente
Vajk, a Szeretlek Magyarország!
televíziós játék mûsorvezetôje, aki
itt azt vallotta: szíve Szárszóé!
Ugyanis, nagyon sokat nyaral nálunk.
Abban segédkezett Dorogi Sándor polgármesternek, hogy ô adta át a nyere
ményeket egy Ki mit tud Szárszóról?
– játék jó válaszadóinak. A Csukás

könyvek és a Csukás Színház feliratú
pólók perceken belül gazdára találtak.
Balatonszárszó friss, változatos
vendégcsábító turisztikai „csemegékkel” vonult fel Budapestre, a Hung
expo Vásárközpontba, 38. Utazási
kiállításra. A február 26-tól március
elsejéig tartó program Magyarország
legnagyobb nemzetközi turisztikai
seregszemléje. Ezen a hatalmas porondon kell nekünk is versenybe szállni a
vendégek megnyeréséért.
(Képes tudósítás a 3. oldalon)

Kiegyensúlyozott költségvetés
A költségvetést a Képviselõ-testület a
1/2015.(II.02.) önkormányzati rendeletével fogadta el.
Az idei költségvetésben a bevételek
és kiadások egyensúlyban vannak, a
helyi adók mértéke lényegében nem
változott.
A költségvetés tartalmazza a telepü
lési önkormányzat és intézményei biztonságos mûködéséhez szükséges for-

rásokat, valamint megfelelõ tartalékot,
illetve a fejlesztésekhez szükséges
pénzeszközöket.
A képviselõ-testület az önkormányzat
és költségvetési szervei együttes 2015.
évi költség-vetését 653 669 ezer Ft
tárgyévi költségvetési bevétellel, 653
669 ezer Ft tárgyévi költségvetési kiadással és 55 858 ezer Ft költségvetési
többlettel (céltartalék 0 ezer Ft, általá-

nos tartalék 33 000 ezer Ft) állapítja
meg. A mûködési célú bevételt 560
139 e Ft-ban, a mûködési célú kiadásokat 589 273 e Ft-ban, a felhalmozási
célú bevételt 37 672 e Ft-ban, a felhalmozási célú kiadást 30 796 e Ft-ban
állapítja meg.
Dr. Tomka Ákos a jogi, ügyrendi és
pénzügyi bizottság elnöke

www.balatonszarszo.hu

Meghívó
A Balatonszárszói Nagyközségi
Önkormányzat
és a József Attila Általános Iskola
tisztelettel hívja és várja
a település lakóit
az 1848/49-es forradalom
és szabadságharc
167. évfordulója alkalmából
rendezendõ ünnepségre

2015. március 14-én,
szombaton,
18 órakor
a mûvelõdési házba.
Ünnepi koncertet ad
a Balatonföldvári Fúvószenekar.
Ünnepi beszédet mond:
Witzmann Mihály
országgyûlési képviselõ.
„Petõfi sugarai” címmel
ünnepi mûsort adnak
az általános iskola tanulói.
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Útfelújítások, új üzletsor, komfortos kemping
A lakók észrevételei
Szárszó nagy fába vágta a fejszéjét –
kezdte a köszöntõ szavak után Dorogi
Sándor polgármester a január 30-i
közmeghallgatáson. – Kezünkben a
jövõnk, közösen kell gondolkodnunk
több, mint öt év távlatában, hiszen a
beadta az önkormányzat a várossá
nyilvánítási kérelmét. Végiglapozva,
diavetítéssel kísérve a dokumentumot
nyilvánvalóvá vált, hogy jó alapokra
építkezhetett a település, de az elmúlt
négy év fotói bizonyították az arculat változást, azt a fejlesztést, amit önerõbõl,
összefogással ért el Szárszó.
Szólt az idei fejlesztési elképzelésekrõl, az önkormányzat öt éves

gazdasági programjáról, melyhez javaslatokat is kért a résztvevõktõl. A
tervekrõl címszavakban: csapadékvíz
elvezetésének megoldása, a strandok
fejlesztése, a Tó-parti üzletsor megépítése, a színház-, a térfigyelõ-, az óvoda
energetikai rendszerének fejlesztése. A
hivatal tetõszerkezete és fûtési rendszere
is felújításra szorul. A hosszabb távú
elképzelések között az állomás melletti
komfortos kemping megépítése szerepel,
és az autópálya építésekor meg nem
valósult régészeti park tervét is dédelgetik, mint nagy idegenforgalmai vonzerõt.
A veretes témákat oldotta, hogy négy
résztvevõ ajándékra jogosító üzenetet

kapott a széke alatt, amit átadott a polgármester.
A hozzászólásokban több régi téma
is visszaköszönt: mint a csapadékvíz
elvezetés, egy szemét-telep felbukkanása,
a kereskedelmi ellátás hiányosságai. Egy
pengeváltás erejéig szó volt a Tó-parti üzletsor bérbeadásának kérdésérõl.
Csizmás Mihály gratulált a polgármesternek és a képviselõknek
a választáson elért sikerükhöz, és
munkájukhoz jó egészséget kívánt.
Hozzászólása végén megjegyezte,
hogy Balatonszárszó elfelejtette azokat
a dolgozókat és vezetõket, akik 1985-tõl
a fejlõdést megalapozták. Dorogi Sán-

dor polgármester válaszában elmondta,
hogy nincs olyan rendezvény, amire ne
kapnának meghívót, de a többségük
sajnos nem teszi tiszteletét semmilyen
közösségi, vagy ünnepi alkalmon.
A választási eseményekre reagált dr.
Almacht Ottó, aki a választási bizottságokban több évtizede dolgozó embereket vette védelmébe egy messzirõl
ember keserves „igyekezete” miatt.
Végezetül Cseri Péter, a Turisztikai
Egyesület elnöke számolt be a Balatoni
Turisztikai Szövetség Tihanyban megtartott közgyûlésérõl, amelyen a szárszói
programokat külön elismerésben része
sítették.

Hálaadás – 50 év házasságért Elsôbbség a legfontosabb
munkálatoknak

Balogh Lajos és felesége, Mária családja körében az Istentiszteleten
Március elsô vasárnapján, a református
Istentisztelet keretén belül, a gyülekezet
közösségében, családjuk körében ünnepelték Balogh Lajos gondnok, feleségével Tombácz Máriával 50. házassági évfordulójukat. Konc Gáll László
lelkipásztor az igehirdetést követôen
az alábbi igével köszöntötte az ünnepelteket: „Az Úr segített el bennünket

egészen idáig!” (1Sámuel 7, 12). A
megható alkalmon az igéhez kapcsolódva a lelkipásztor szólt arról, hogy a mai
világunkban, amikor a kapcsolatok nagyon könnyen széttörnek, értéktelenné
válnak vagy éppen külsô tényezô miatt
elszakadnak, különlegesnek számít az,
ha egy házaspár 50 évre vissza tud
tekinteni Isten iránti hálaadással.

Zöld pont gyûjtôhely
Név: Varga Norbert egyéni vállakozó
Cím: 8624 Balatonszárszó Szemesi út. 25.
Mobil: 30/828-66-75

Korcz Miklós elnök vezetésével február
16-án tanácskozást tartott az Önkormányzat Környezetvédelmi, Turisztikai és Településfejlesztési Bizottsága.
Csokorba gyûjtötték azokat a fejlesztési, felújítási elképzeléseket, amelyek
elõkészítéséhez
elsõbbséget
biztosítanak és a február 24-i Képviselõ-testületi ülésen szavazásra felterjesztenek.
Az elnök kifejezetten arra kérte a
Bizottságot, vegyék figyelembe azt a
véleményét, hogy a 7-es úttól délre esõ
településrészen vannak a legfontosabb teendõk, arra a területre esõ fej
lesztési elképzeléseket vegyék elõször
napirendre, valamint ismertette a
választópolgárok által, hozzá eljuttatott
kéréseket is.
A Bizottság jelenlévõ tagjai egyetértettek abban, hogy:
• kezdeményezik a központi közúti
keresztezõdés bõvítését egy gyalogátkelõhely létesítésével a Szemesi
úton lévõ buszmegállónál
• ugyancsak gyalogátkelõhelyet szeretnének létesíteni a Kossuth utcán, a
Petõfi S. u. – Gyulai P. u. között

• elõkészítik a Rákóczi utca szélesítését
a csapadékvíz elvezetõ megépítését
• javasolják a Gyulai Pál utca Kossuth
u. - Esze T. u. közötti szakaszán a
burkolat szélesítését a meglévõ járda
felszedésével és az új burkolaton járda felfestésével
• javasolják a Zrínyi utca csapadékvíz
elvezetésének, járdájának jó karba
helyezését
• a Dózsa Gy. utca K-i oldalán az árok
tisztításánakfolytatását kérik
Minden ülésen kiderül, hogy vannak
gyors beavatkozást igénylõ feladatok,
olyanok, mint:
• a temetõ parcellázás tervének
elkészíttetése, a ravatalozó kültéri
burkolatának pótlása, a lépcsõ javítása, új vízvezeték nyomvonal kiépítése
• a Csukás Színház beázásának garanciális javíttatását kezdeményezik
• javasolják a Tóparti parkban tönkrement 2 kandeláber cseréjét
A hosszabbtávú elképzeléseket érin
tõlegesen említették, tárgyalásukra ké
sõbbi Bizottsági ülésen visszatérnek.

Két fiú érkezett az év végén

Téli nyitva tartási rend: szeptember 1-tõl április 1-ig: hétfõtõl péntekig fél
8-tól 16 óráig, szombaton 8-tól 14 óráig, vasárnap zárva.
Nyári nyitvatartási rend: április 1-tõl szeptember 1-ig: hétfõtõl péntekig fél
8-tõl 19 óráig. szombaton és vasárnap 8-tól 19 óráig szállíthatják be a zöld
hulladékokat.

Meghívó

a képviselõ testületi ülésekre
A Balatonszárszó Nagyközségi Önkormányzat Képviselõ-testülete soron következõ rendes üléseinek tervezett idõpontja 2015. március 30.(hétfõ) és április
27.(hétfõ), 18 óra.
A márciusi ülésen a Képviselõ-testület egyebek mellett megtárgyalja az idei,
üdülési idényre való felkészülést. Az áprilisi ülésén az önkormányzat múlt évi
gazdálkodásáról szóló beszámolót hallgatják meg, és a gazdasági programot
terjesztik elõ, és jóváhagyás esetén el is fogadják.
(Az esetleges idõpont változásról a Szárszó TV adásából értesülhetnek.)

Nagy Lajos és Jáni Anett kisfia Nagy
Dávid 2014. november 25-én szüle
tett.

Pusztai Zoltán és Csordás Lenke kisfia
Pusztai Zoltán, 2014. december 31-én
született.

A múlt év végén a szárszói újszülöttek
sorát két „királyfi” zárta. Az egyikük
eséllyel pályázhatott volna az új évi baba
címre, hiszen az év utolsó napján szü
letett. A két családot köszöntötte február
elején Dorogi Sándor polgármester, nagy
szeretettel, hiszen erõs a szárszói kötõ-

désük, amelyet az újszülöttek minden bizonnyal erõsíteni fognak. Az önkormányzat az idén is folytatja tehát a kicsinyek
szívélyes fogadását, melynek alkalmából
egy emléklapot adnak át, és vele együtt
az egyenként száz ezer forintot tartalmazó ajándékot, egy borítékban.
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Utazás Kiállítás – Budapest
Ki mit tud Szárszóról?
(Folytatás az 1. oldalról)
A „Csukás Színház múltja és jelene”
kisfilmmel tavaly a Balatonszárszói
Turisztikai Egyesület benevezett a
Hungexpo által kiírt II. Utazási Turisztikai Kommunikációs Díj pályázatra, és
a „kisfilm” elnyerte a közönség díját.
Ezzel ingyenes bemutatkozási lehetõséget kaptunk az idén 20 négyzetmétere, – mondta el Némethné Szabó
Magdolna turisztikai menedzser. Igen
látványos standon, színes, új kiadványokkal vártuk az érdeklõdõket.
Valóban, szinte a nyomdából hoztuk
frissen, kiló számra a reklámanyagot,
amit erre az alkalomra készítettünk:
a 2015. évi programajánló és egy
új szállásajánló, melyben szállodák,
panziók, üdülõk, camping és magánház kiadók hirdetik szolgáltatásaikat.
A szállásajánló mellékleteként, helyi
és kistérségi szabadidõ programokat
is ajánlunk a teljesség igénye nélkül.
Természetesen az idén sem maradtunk ki a régiós összefogásból, a saját standunkon kívül a Balaton régió
standján is ott voltunk. Így mi is részt
vettünk a régió egységes „Nyitott Balaton” kampányában. A kiállítás nagyszínpadán pedig a Csukás Színház
programjaira hívta fel a figyelmet a
Fabula együttes és a 2014-es Balaton
Hangja tehetségkutató verseny gyõztese: Decsi Csaba.
A rendezvényen számos szárszói fiatal segítõ vett részt, akik szintén mindent
elkövettek, hogy Szárszóra irányítsák a
látogatók figyelmét. Köszönet nekik.
A Budapesti Utazási Kiállítás volt
a vendéghívogató nyitánya. Ebben a
hónapban követik a vidéki kiállítások.
Ott leszünk Debrecenben, Miskolcon és
Szolnokon.

Fonyódon is
kolbászoltunk

Jól sikerült a fonyódi bemutatkozás is

Kilvinger Gábor filmjével nyertük a saját standot. A képen, akik tetô alá hozták e
remekbe szabott kiállítást

A régiós stand
elôtt négy
szárszói
fiatalember vitte
a jó hírünket

A kiállítás nagyszínpadán
Decsi Csaba, a Balaton Hangja
tavalyi gyôztese, testvére és
a mesefigurák nagy sikert arattak

Szeretlek Magyarország! Szívem pedig Szárszóé, – vallja
Szente Vajk, mögötte Dorogi Sándor polgármester

A hatodik kolbász-fesztivált rendezték
meg Fonyódon, február 8-án, amelyre
a balatonszárszói versenyzô csapatot
is meghívták. A zimankós idô ellenére
felforrósodott a hangulat, különösen akkor, amikor a mieink szórakoztatták a
nagyérdemû közönséget. Süsü – alias
Jáger Viktor nélkül – el sem indulhatnánk. Itt is igen nagy sikere volt. Fellépett a múlt évi Balaton Hangja gyôztesünk, Decsi Csaba, aki a testvérével
együtt énekelt, és nekik szólt a leghangosabb vastaps.
Némehtné Szabó Magdolna, turisztikai referens elmondta, hogy igen jó
reklámértéke volt e napnak. Minden
Szárszóval kapcsolatos információs
anyagot magukkal vittek, ami el is kelt
a bemutatón. A mi csapatunk is tanult a
házigazdáktól, akiket meg is hívtak az
idei lecsófesztiválra.

Márciustól átalakul
a szociális ellátások
rendszere

Nagyon sokan akartak nyerni a Ki tud többet Szárszóról?
játékban

Jelentõsen átalakul a szociális ellátások
rendszere 2015. március elsejétõl. Az
önkormányzat által biztosított ellátások
– így a lakásfenntartási támogatás, a
méltányossági közgyógy-ellátás, méltányossági ápolási díj – ettõl az idõponttól egységesen települési támogatásként
folyósíthatók az önkormányzat 2015.
március 1-én hatályba lépõ rendelete
alapján. Az új ellátás rendszere, igénylésének módja a hatálybalépést követõen
a www.balatonszarszo.hu internetes
oldalon, valamint az önkormányzat hir
detõtábláján megismerhetõ.

Tavaly emelkedett a vendégforgalom
A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) 2014. évi adatait még nem publikálták, de az idegenforgalmi adó
bevételek alapján azonban már képet kaphatunk Balatonszárszó tavalyi vendégforgalmi adatairól.
Az engedéllyel rendelkezô magánszálláshelyeken
összesen 5 222 vendég üdült, és 29 160 vendégéjszakát töltöttek településünkön. A 2013-hoz képest növekedés tapasztalható: több mint 2 000-rel emelkedett a
Balatonszárszón eltöltött vendégéjszakák száma.
A helyi kereskedelmi szálláshelyeken (szállodák,
panziók stb.) 2014-ben 11 071 vendég üdült és
összesen 33 069 éjszakát töltöttek el.

Kevés szó esik a településünkön üzemelô ún. nem
üzleti célú szálláshelyekrôl (táborok, cégek üdülôi
stb.), holott a vendégforgalom jelentôs hányada itt
bonyolódik. Tavaly 6 059 vendég összesen 22 391
vendégéjszakát töltött el ezeken a szálláshelyeken.
A 2014. évi összesített adatok alapján tehát Balatonszárszón 22 352 vendég összesen 84 620 éjszakát töltött el.
(Természetesen, ezek a papíron lefektetett, és az
idegenforgalmi adó alapján befizetett kimutatások.
Mert tudjuk, láttuk, hogy Szárszón tavaly is „hul

lámzottak” a vendégek. Azaz nem minden szállásadó
fizette be a vendégei után azt az éjszakánként 380
forintot. Pedig, tudja a szomszéd, hogy nem éppen a
közvetlen családtagjai nyaraltak nála. Pedig nagyon
jó lenne, ha becsület és tisztesség dolga lenne ezt
befizetni az önkormányzatnak. Ehhez az összeghez
ugyanis másfél forintot tesz hozzá az állam, aminek
lenne helye, hiszen annyi fejleszteni valónk van. Ha
tehát mindenki befizette volna ezt az összeget, né
hány millióval gazdagabb lenne a településünk. A
jó hír, hogy a képviselô testület úgy döntött, hogy az
idén nem emeli az idegenforgalmi adót. A szerk.)
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Iskolai rendezvény-naptár

A szuper-nyolcadik

JÁTÉKOS ISKOLA BEMUTATÓra várjuk március 7-én 9 órára
a leendõ elsõseinket, és szü
leiket.
CIMBORA
néven újra
indul
az
iskola természetjáró
szakköre.
A szántódi
Szent
Kristóf Természetjáró Egyesü
lettel közösen szervezzük a
túrákat. Célunk kincskeresés: a
környezetünk látványosságait,
az élõvilág és a kultúra kincseit fedezzük fel. Harmadikos
kortól várjuk a diákokat, szü
leiket és nagyszüleiket! Március 21-én Kerekibe, április
11-én Balatonendrédre kirándulunk. Részletek az iskolai
faliújságon láthatók.
SZAVALÓVERSENY-t rende
zünk az alsó tagozatos vers
mondóknak március 26-án 14
órakor az iskolai könyvtárban. Szeretettel várjuk a vers
kedvelõ szülõket, rokonokat
is!
Mint lányok között koros hölgy,
áll Szóládon egy öreg tölgy.
Méghozzá molyhos tölgy, igen
magas életkorú. A FÖLD NAPJA – április 22. – alkalmából
ezt a tölgyet látogatjuk meg az
iskola valamennyi diákjával.
Az erdészet dolgozói a fák védelmére tanítják ezen a napon
a gyerekeket.

Még egy fél évet tölt az iskolánkban ez az osztály, amely átlagon
felül teljesítmény nyújtott
Az elsõ, nagy igazi megmérettetésen vannak túl iskolánk 8. osztályos tanulói. A
gimnáziumba és a szakközép
iskolába jelentkezõ tanulók
– tizenhárman – megírták a
továbbtanuláshoz szükséges
egységes, központi matematika és magyar dolgozatot.
Az eredményük kitûnõ! Sõt
országos
átlagon
felüli.
Matematikából 51-, magyarból pedig 71 százalékos eredményt értek el.
Az osztályból tízen tanulnak
tovább gimnáziumban. Hatan
emelt szintû német, egy tanu
ló emelt szintû matematika,
szintén egy-egy tanuló informatika,
matematika-fizika,
és humán szakos osztályban

szeretné tovább folytatni tanul
mányait. Szakközépiskolába
nyolcan jelentkeztek: informatika, közgazdaság, erdészet,
ruhatervezés,
vendéglátás
és gépész szakot választottak. Szakképzõ iskolában
öt tanuló – mezõgazdasági,
szõlész-borász, nõi szabó
és karosszérialakatos szakmában képzelik el a folytatást.
Ez a siker az iskola peda
gógusait is dicséri. Osztályfõnökük, német tanáruk Vígh
Magdolna, magyar tanáruk,
Kemendi Istvánné, matematika
tanáruk, Horváth Erzsébet.
És természetesen valamennyi
tanító néniét és pedagógusét,
hiszen ez összesen nyolc év
hozománya, közös sikere.

Elsõ osztálytól tanulnak
informatikát

Pályázati forrásból nyert kor
szerû gépparktól kezdve a
lelkes tanárig minden együtt
van az iskolánkban, ami a jó
informatikaoktatáshoz szükséges. Még egy jó helyi döntés
is, miszerint Szárszón elsõ osztálytól kezdve tanítják e tantárgyat. (A környezõ települések
többségében ugyanis csak 4.
osztálytól kezdve, vagy csak
felsõ tagozatban.)
– A kisgyerekek többsége
nagyon fogékony az informatikára, szabály-játékokkal
kezdjük a számítógéppel való
ismerkedést. Egy tanórán belül
csak 20 percet töltenek a gép
mellett a tanulók, – mondja Simon Alice informatika tanár,
aki Zamárdiban lakik és az
ottani iskolában is tanít fizikát
és informatikát. A kérdésemre:
felfedez-e a gyerekek között
veleszületett informatikus tehetséget, aki „mûvészi” szinten
bûvöli a gépet. A válasza igen.
õket mondják Z-generációs kor
osztálynak, akiknek családi
indíttatásuk is van, és bátran
interneteznek. A mostani nyolcadikosok között is vannak
néhányan, például: Kovács
Ádám. õ gyakran még a
tanároknak is segít, zenét tölt

ZRINYI ILONA MATEMATIKAI
VERSENY megyei fordulóját
rendezték február 20-án, Siófokon, amelyen hat tanulónk
vett részt. Krukk Cintia és Nagy
Zoltán (4. o.), Nagy Vivien,
Skiba Regina és Szalai Petra
(6. o.), valamint Kovács Ádám
(8. o.) tanuló.
FODOR ANDRÁS EMLÉKVER
SENY-t rendeztek Lengyeltótiban február 26-án. Iskolánkat
Orsós Adrián és Máj László
képviselte.
(A versenyek eredményérõl a
követlezõ számban tudósítunk.)

le, mûsoros összeállításhoz ke
res, szerkeszt anyagokat.
Kell-e félteni a gyerekeket a
gép „uralmától”?
Ha mértéktartóan, értelme
sen kezelik, akkor nem. Azt
sem szeretem, ha szidják a
gépet, vagy a tantárgyat. Ma
már minden munkahelyen ezzel dolgoznak. A rendszer
nagyon sok oktató programot
tartalmaz, a gyerek logikáját
fejleszti, segít a tanulásban. De
én is azt ajánlom, hogy naponta fél-egy óránál többet ne üljenek a gyerekek a gép mellett!
Inkább a szabad levegõn töltsenek több idõt! – ez a véleménye, ezt tanácsolja a tanárnõ.

Maszka-bál – fergeteges hangulatban Véget ért az elsõ félév

Februári versenyek
MESEMONDÓ VERSENY-t tartottunk az alsó tagozatosoknak
január 14-én. Arany minõsítést
kapott: Sarang László (3.o.),
Pacskó Szilvia (4.o.), kiemelt
arany minõsítést kapott és a balatonföldvári Kis Mesemondók
Versenyén képviselték iskolánkat: Andris Lara Renáta és
Sarang Zalán (2.o.), Mohammed Jusztina (3. o.) és Nagy
Zoltán (4.o.)diákok. A sok
élvezetes, színes történetbõl
is kiemelkedett Kozák Lili és
Pacskó Szilvia mesemondása.

A felsô tagozatosok közül sokan
profi módon bánnak a géppel

Az idei farsang a retro jegyében zajlott
Igyekezett minden osztály titokban készülni a február legjelesebb eseményére. Az
ötletbörze aztán a következõ nagy látvá
nyosságot hozta: az elsõsök úttörõ és kisdobos jelmezt öltöttek. A másodikosok a
focista Arany-csapatunkat élesztették fel. A
3. osztályosok boszorkányos seprû-suhogtatása nagy szelet kavart. A negyedikesek
voltak a huszárok, az aranyos leventék.
Föld körüli utazást varázsoltak az ötödikesek, a hatodikosok pedig megszólaltattákmegjelenítették az Illés együttest. A hete
dik osztály disco-patkányok jelmezébe
öltözött. Versenyen kívül indult a már fél

lábbal „búcsúzó” nyolcadik, a Fenyõ csapat fergeteges számával, a Limbó-hintóval.
Szépen megversenyeztették a vállalkozókat
a limbó-király címért.
Cukrász legyen a talpán, aki annyi finomságot össze tud hozni egyszerre, mint
ide az anyukák, meg a nagymamák. Fogyott is a sok jóságból, míg a zsûri törte
a fejét. Aztán egyéni fellépõk karaoké
versenyével folytatódott a show-mûsor. A
sok nevetés és harsány jókedv mellett volt
néhány perc elérzékenyülés, mert a bált
rendezõ nyolcadikosok kezdtek elköszönni,
megköszönni az itt töltött éveket.

Báli bevételbõl – hajókirándulás
A szülõi munkaközösség nevében második
alkalommal szerveztem meg a január 17-i
farsangi bált az iskola javára. Délután a
gyerekeknek Tini discoval készültünk, melyhez a zenét a nyolcadikos fiúk, a játékokat
pedig Mikeiné Kapuvári Ilona szolgáltatta.
Az este a felnõtteké volt. Mester Attila koncertjével kezdõdött a bál, ezt követõen
megállás nélkül zenélt a FAIR TRIO, akik
nagyon nagy hangulatot varázsoltak. Ez
alkalommal is szép tombola-bevétel gyûlt

össze, több értékes nyereménytárgyat sorsoltunk ki. A fõdíj egy digitális fényképezõgép formájában talált gazdára.
Az elmúlt két év bál bevételébõl az
idén áprilisban az iskola egy egész napos
hajózással egybekötött Badacsonyi kiránduláson vesz részt.
Ezúton szeretném megköszönni azt a
rengeteg segítséget és támogatást, melyet
a bál szervezéséhez kaptam.
Bartha Mercedes

A Balatonszárszói József Attila Általános Iskola
és Alapfokú Mûvészeti Iskola nevelõtestülete
szakmailag jól felkészült, gyakorlattal, tapasztalattal rendelkezõ nevelõkbõl áll. A szakos ellátottság százalékos.
Iskolánk tanuló létszáma 176 fõ, s ebbõl
144-en tanulnak a bázisintézményben. Tanítványaink néhány tanuló kivételével sikeresen
vették az elsõ félév akadályait, teljesítették a
követelményeket. Kilenc diáknak a második fél
évben jobban kell igyekeznie, ha azt szeretné,
hogy a bizonyítványába tanév végén az kerüljön, következõ évfolyamba léphet. A pedagógusoktól minden segítséget megkapnak ehhez,
hetente több alkalommal segítik a tanulókat a
tananyag megértésében, elmélyítésében, be
gyakorlásában. Abban a szerencsés helyzetben
vagyunk, hogy házon belül meg tudjuk oldani
képzett kollegákkal a sajátos nevelési igényû,
a beilleszkedési, tanulási és magatartási zavarokkal küzdõ tanulók ellátását. Azoknak a diákjainknak is helyben nyújtunk segítséget, akiknek
a kötelezõ mindennapos testnevelés mellett,
vagy helyett gyógytestnevelésre van szükségük.
Tanítványaink magatartása példás vagy jó, s
az iskola tanulmányi átlaga 3.99. Elsõ és második évfolyamon szöveges értékelést alkalmazunk, 23 tanuló kapott kiváló vagy jól megfelelt
minõsítést a 31-bõl. Munkánk eredményét mutatják a nyolcadikosok továbbtanulási mutatói
és a kompetencia mérés országos átlagnak
megfelelõ vagy afeletti eredményei.
A második félévben folytatjuk a megkezdett
magas színvonalú nevelõ – oktató munkát,
s a színvonalas iskolai, községi ünnepségek
szervezését.
Böjte Csabától való az idézet, amit én is vallok: „Hiszem, hogy minden feladatra, ami elõttünk áll, van megoldás, és ha bízunk egymásban, ha összefogunk, ezeket meg is tudjuk
találni.” Ez lesz a mottónk a következõ félévre
és a továbbiakra is.
Szabó Zoltánné Gelencsére Ilona igazgató

SZÁRSZÓI HÍRMONDÓ 5

„Tündérek nyelvén”
Vendégségben a kötcseiek
A mesék az életre nevelnek. Nem azt
mondják, hogy a világ jó. Azt sugall
ják, hogy a jó oldalára állj és gyõzd
le a gonoszt! Keresd meg az életed
értelmét, valósítsd meg a céljaidat, és
boldog leszel! – mondja Kóka Rozália
mesemondó.
Mi szeretnénk visszavezetni a gyere
keket a mesék világába, ahol naponta
van mesemondás, mesehallgatás a
nézett mese helyett, ahol sokszor a feldolgozhatatlan információk miatt indulatok
halmozódnak fel a gyerekekben. Január

20-án megtelt a tornatermünk szülõkkel,
érdeklõdõkkel, akik a gyermekeik által
elõadott versekre, mesékre, mesés színjátékokra voltak kíváncsiak. Tizenhat mûsorszám kicsit soknak tûnt, de a gyere
kek érdeklõdve hallgatták egymást.
Vendégül láttuk a Kötcsei óvodásokat és
szüleiket is. A vers- és mesedélután célja:
a gyerekek aktív szókincsének gyarapítása, hiszen a passzív szókincsük sajnos
nagymértékben megelõzi ezt. Ennek
érdekében sokat beszélgetünk velük, naponta mesélünk nekik.

Kötött baba és 100 éves baba

Édesanyák, nagymamák, óvó nénik hozták el a kiállításra a félve
õrzött babáikat, játékaikat
Baba-ritkaságok, különlegességek kiállításának megnyi
tójával vette kezdetét az idei
farsang. Modern és antik,
porcelán és népmûvészeti
– óvónénik, anyukák, nagymamák babái egyaránt helyet
kaptak azon a kiállításon, amit
nyolcadik alkalommal rendeztünk meg a gyerekek örömére.
Van itt száz éves porcelán

baba, ma is ugyanolyan fiatal. Kötött baba, ami a nagyi
készített, amikor nem volt pénz
más ajándékra. A kisfiúknak,
akik az autókra csodálkoznak
rá, matchbox kiállítással kedveskedtünk. Meglepetés volt
a Katica csoportosok pizsamapartija, õk ezzel a vidám
mókázással kezdték a farsangi mulatságot.

Ismerkedés a hangszerekkel

Vers és mesedélután, kötcsei vendégekkel, szülõkkel, nagyszülõkkel

Fakultatív
programok
az óvodában
A nagycsoportosok képesek
arra, hogy minden hangot
tisztán ejtsenek. A beszédhangok javítását Németh-Pór Júlia
logopédus végzi heti két alkalommal, és tizenegy nagycsoportossal foglalkozik. Fejlesztõmunkánkat Nagyné Kalocsai
Zsanett
fejlesztõpedagógus
segíti szintén heti két alkalommal. Új kezdeményezésként
játékos német nyelvoktatás indult februártól. Keddi napokon
gyógytestnevelésre járhatnak
a tartásproblémával, gerincferdüléssel küzdõk. Péntekenként
a három egyház képviselõi,
lelkészei felváltva tartanak
egyházi hívogatót a gyere
keknek. A vidám, zenés hétfõ
délelõttökrõl Koncsag Adrienn
szolfézstanárnõ gondoskodik,
aki a zeneoviban játékosan
készíti fel a nagycsoportosokat
a késõbbi zeneiskolai tanulmányokra.

Jelmezbál elõtti fejtörõ

A legszebb boszi, a legcsíkosabb oroszlán és a többiek
Hetekkel a jelmezbál elõtt megkezdõdik az ötletelés: a varrás,
gyûjtés, ki mivel tud hozzájárulni? Nem egyszerû kitalálni,
hogy kit, vagy mit személyesítsen meg a mi kis csemeténk. Általában az õ szava a döntõ. És
az a fontos, hogy õ jól érezze
magát a figura „bõrében”. Szü

Kisze, kisze, kiszebáb…

Nevelõmunkánk hagyomány
õrzésre épül. Ennek része a
télbúcsúztatás-tavaszvárás,
amikor a telet, betegséget
jelképezõ kiszebábtól farsang

farkán meg kell szabadulnunk.
Farsangi
hetünk
második
napján, a piactéren búcsúztattuk el, majd bedobtuk a patakba.

lõk, nagyszülõk készültek az eseményre. Aztán jelmezbe öltözött
az óvoda apraja nagyja, és
megkezdõdött a zenés, mókás,
táncos délelõtt.
Ínyencségek
nélkül nem bál a mulatozás.
A finom süteményeket, fánkot,
üdítõket köszönjük a kedves
anyukáknak, nagymamáknak.

Óvodai hívogató
Március 15. Ünnepi jelkép elhelyezése a hõsök szobránál
(nagycsoport)
Március 16. Nyílt nap a
Méhecske csoportban

Figura Ede és a rigója

Március 17. Nyílt nap a Katica
csoportban

Sokat nevettünk Figura Ede
elõadásán. A gyerekeket sokféle kellék, jelmez felhasználásával vonta be produk-

Március 18. Nyílt nap a Pillangó csoportban
Szeretettel várjuk a kedves
Szülõket!

ciójába. Volt ott rappelés,
gitározás, tanulságos, modern
zenés mese a feketerigóról,
aki színes szeretett volna lenni.

Március 22. Víz világnapja
Április 1. Húsvét. Várjuk a nyu
szit!
Április 22. Föld napja

A volt óvodások, akik már a zeneiskola tanulói mutatták be hangszeres produkciójukat
Már hagyomány nálunk, hogy
a zeneiskola tanárai elfogadják meghívásunkat, és játékos
hangszerbemutatót tartanak a
gyerekeknek farsangkor. Volt

óvodásaink, akik már a zeneiskola növendékei, bemutatják,
hogyan kell megszólaltatni a
hangszereket, a hegedût, zongorát, fuvolát, trombitát.

Április 29. Anyák napja az
óvodában Szeretettel várjuk az
édesanyákat, nagymamákat!

Bábjátékával Figura Ede elvarázsolta a gyerekeket

Az oldalt írta és összeállította:
Takácsné Átol Veronika
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Farsangoló fánkkal
A Szárszói farsangolóval folytatódott
január 24-én a báli szezon. (Az elsõ a
szülõk jótékonysági bálja volt a a gyere
kek javára). A gyerekek itt sem maradhattak ki a mulatságból: délután farsangi
játszóház, álarckészítés, mókás játékokkal várták õket a mûvelõdési házban. A
szalagos fánkból is kijutott nekik, mert
fánkfaló versenyt is rendeztek.
Este vidám mûsorral folytatódott a
program: az óvodások Pillangó csoportja és az iskolánk 3. osztályos
tanulói készültek farsangi produkciókkal. Fellépett a Szárszó Néptáncegyüttes, a Soli Deo Gloria kórus és RónaiBalogh Orsolya, a Balaton Hangja
verseny 2. helyezettje. A hastánc bemutatót sokan csodálják, sokan irigykedve nézik.
A sztárvendég, Roy & Ádám Trió volt
a mûsor fénypontja. Utána már jött a
farsangi házibuli Szabó Gábor hangszerelésében, ugyanis õ volt DJ. És
persze mindenki töltekezhetett farsangi
fánkkal, zsíros kenyérrel és forralt borral.

„Versem azé, ki szívem versbe kérte
és nékem elég a barátság érte”
(József Attila)
Sok szeretettel várunk minden érdeklõdõt

28. Költészet Napja rendezvényünkre
2015. április 10-én, pénteken,
a József Attila Általános Iskolába.
9 órakor Költészet Napja megemlékezés, ünnepélyes megnyitó, koszorúzás
József Attila szobránál.
10.45-kor József Attila versmondó verseny megyei döntõ.
A délutáni programok 14.00-kor a József Attila Mûvelõdési Házban folytatódnak.
„Tedd a kezed homlokomra” – egy musical születése
Zenés beszélgetés a szerzõkkel: Vizy Mártonnal és Tóth Dáviddal.
15 órakor a szavalóverseny eredményhirdetése, díjkiosztás.
Zsombók Jánosné irányításával Domokos Lászlóné, Székely Béláné, Szincsák
Istvánné több mint 600 fánkra való tésztát gyúrt, kelesztett, szaggatott. És mind
szép szalagosra sikeredett. A fánkfaló
versenyben a gyerekek ügyeskedtek,
majd a közönség mind megette, és nagyon köszönte

Szárszói Majális
Várjuk szeretettel a szárszóiakat és a nyaraló tulajdonosokat
a balatonszárszói önkormányzat vidám, szórakoztató

Majális rendezvényére 2015. május 1-én (pénteken)
az öreghegyi szabadidõ parkba.

Polgárõr jelmezbál – kabaréval

Lesznek családi és gyermek programok,
arcfestés, kézmûves játszóház, játékos sportversenyek,
zenés programok.
Várjuk a csapatok nevezését a fõzõversenyre,
ahol vendégként fõz és zsûri elnök R. Kárpáti Péter,
akit az egyik legnézettebb magyar sorozat
szereplõjeként ismert meg az ország.

			

Információ: 30/5924-246

Sziasztok, Fiatalok!

Zsiráfkantározók csapata
Nagy baráti társasága van a szárszói
polgárõröknek. Teltházas farsangi bált
rendeztek február 14-én a mûvelõdési
házban. Elõtte Pély Barna és együttese
ráhangolta a közönséget a jó kedvre.
Fokozódott a móka az egyéni jelmezes felvonulással. Majd két együttes

MÚLT-KOR
GYÓCSI LÁSZLÓ író, újságíró Végzetes
gyõzelem címû történelmi kisregényét
mutatta be február 4-én, a községi könyvtárban. Az emlékezetes író-olvasó találkozón a szerzõ dedikálta is a kötetét.
Dr. BÖLCSFÖLDI JÓZSEF Hit és tudomány címmel február 11-én tartott elõadást
a könyvtárban.

Köszöntjük legifjabb polgárainkat
Nagy Milán Márk 2015. január 20-án
született (Édesapja: Nagy Milán, édes
anyja: Marton Dóra)
Sok-sok boldogságot, örömet, egészséget
kívánunk az egész családnak!

is készült a nevetõ izmok megmozgatására: a Nõk a Balatonért Egyesület
helyi csoportja „önmagát adta”: itt is
fáj, ott is fáj…, de jó kedvvel viseljük. A
Zsiráf-Kantározók, azaz Kilvinger Gábor és barátai pedig felülmúlták önmagukat egy szuper produkcióval.

Ha már elmúltatok 14,
de nem vagytok 45, akkor itt a helyetek a balatonszárszói Kultúrházban 2015. április 4-én,
17 órakor. Várunk
Titeket egy kötetlen
beszélgetésre, Torres
Dani koncertjére,
közös szalonnasütésre,
éneklésre, karaokéra. A rendezvény
belépõje 500 Ft, amellyel a vendéglátás költségeihez járultok hozzá.
Plusz
meglepetés
ajándékokat
sorsolunk ki!
Hívd a barátodat, barátnõdet, volt
osztálytársadat!

A belépõjegy tartal
maz egy koncertbelé
põt, szalonnát, kenye
ret, hagymát, 1 üdítõt
vagy 1 sört. Grátiszba
zsíros
kenyeret
is
ehetsz!
Ezen felül szomszédot, enni-innivalót
hozhatsz magaddal!
Részvételedet jelezd a 0630/4915010, vagy 0630/ 578-1385, vagy
a szarszoifiatalok@gmail.com-on!

Jelentkezni április 2-ig lehet.
Megtalálsz bennünket a Szárszói
Fiatalok Facebookon is!

A koncert létrejöttét a Cseh Tamás Program és az NKA támogatta.

Brainturbo-hírek
Oktatási Központunk lassan két éve fogadja a nyelvtudásra vágyó hallgatókat.
A Brainturbo egyéni angol/német, a hagyományos egyéni orosz kezdõ/
újrakezdõ, valamint az angol/német nyelvvizsga felkészítõ tanfolyamok mellett
az idén új kurzusokkal is bõvítettük a választékot.
Újdonságaink: Kedvezményes Brainturbo páros angol/német 60 órás tanfolyam azoknak, akik családtaggal, baráttal, kollégával vagy iskolatárssal
szeretnének együtt haladni. Hiszen párban még a nyelvtanulás is könnyebb!
Angol/német társalgó – 20 órás tanfolyam (csak tanári órákkal) – mind
azoknak, akik meglevõ nyelvtudásukat szeretnék szinten tartani, ill. fejleszteni
Deutsch im Tourismus – 20 órás tanfolyam (csak tanári órákkal) – azoknak,
akik az idegenforgalom bármely területén dolgoznak, vagy szeretnének elhe
lyezkedni, és legalább alapszintû nyelvtudással rendelkeznek
A 20 órás kurzusok igény szerint hosszabbíthatók.
Sok szeretettel várjuk az érdeklõdõket 2015-ben is a Brainturbo Dél-Balaton
Oktatási Központban!

A

mûsorrendje
Magazinmûsorral minden hónap második és negyedik hétfõjén 19 órakor
jelentkezünk: március 9-én, 23-án,
április 13-án és 27-én.
Ismétlés az adást követõ szombaton
14-16 órakor, vasárnap 10-12 órakor, valamint az adást követõ hétfõn
19 órakor van.
Email: szarszotv@gmail.com.
Várjuk ötleteiket, javaslataikat!
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Nõnapi meghívó
nemcsak Nõknek!

PROGRAMOK
2015. március 22.
(vasárnap) 15.00
Víz napi Balcsi-party a NABE
szárszói csoportjával a Tóparti
parkban.
Március 28. (szombat) 14.30
Húsvétváró játszóház
a Családosok Szárszóért Civil
Szervezettel a Mûvelõdési
Házban. Húsvéti szokások, tojásfestés, húsvéti kalácssütés.
Április 3. (péntek) 18.00
Márkus Ferenc amatõr festõ
kiállításának megnyitója a
Polgármesteri Hivatalban. A
kiállítás megtekinthetõ munkanapokon április 30-ig.

Balatonszárszó
– Ahol élni jó

Fotópályázat

Sok szeretettel hívunk egy fergeteges

Koncertsorozat a mûvelõdési házban
A mûvelõdési ház sikeres pályázatot nyújtott be a Nemzeti Kulturális Alap Zenei Kollégiumához a Cseh Tamás Programra, és 2
millió forintos vissza nem térítendõ támogatást nyert koncertsorozat megvalósítására.
2015. január 17. és május 30. között 8 alkalommal rendezhe
tünk élõzenei koncerteket a következõ fellépõkkel:
Mester Attila és a Creep, Roy és Ádám Trió, Pély Barna és a
B The First, The Freak End, a Mints zenekar, Torres Dani, Szabó
Leslie, Ganxsta Zolee és a Kartel. A pályázat megírásának és a
rendezvénysorozat megszervezésnek célja az volt, hogy a fiataloknak kulturált szórakozási lehetõséget biztosítsunk a téli-tavaszi
idõszakban is. A pályázati támogatás feltétele volt, hogy a kon
certsorozat belépõdíjas legyen. A tervezett belépõk 500 és 1200
Ft között lesznek. Eddig három rendezvény valósult meg.
Kedves Fiatalok! Várunk szeretettel benneteket a koncertekre!
Dancsecs Klára intézményvezetõ

Ganxsta Zolee és a Kartel
koncertje

NõNAPI bulira
2015. március 7-én 19 órára,
a balatonszárszói Mûvelõdési Házba.
Egy rendezvény, ami nemcsak a Hölgyeknek szól, a Férfiak
is jól fogják érezni magukat.
A jó hangulatról és a vidámságról gondoskodik
a The FreakEnd és a Mints zenekar
Kedvenc dalaid is elhangoznak!
Üdítõvel és pogácsával kínálunk, de hozhatsz magaddal
más inni- vagy ropogtatnivalót!
Meglepetés ajándékokat sorsolunk ki.
Információ: 30/5924-246. Belépõ: 500 Ft.
Várunk Mindenkit sok szeretettel!
A koncert létrejöttét a Cseh Tamás Program és az NKA
támogatta.

„Piros ruhában, szerelemben”
Weöres Sándor és Károlyi Amy élete, szerelme versekben

2015. május 2.
(szombat) 20 óra

Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzata ismételten fotópályázatot hirdet
14 év alatti és 14 év feletti
korcsoportokban.
A fotópályázat témakörei:
1. Rendezvények Balatonszárszón
2. Balaton – Természet –
Parkok
3. Portré, életkép.

a Csukás Színházban.
Jegyek kaphatók
a helyszínen elõadás elõtt
2 órával, elõvételben
a mûvelõdési házban.
Jegyár: 1200 Ft
Infó: 30/5924-246
A koncert létrejöttét a Cseh Tamás Program és az NKA támogatta.

A pályázaton témánként egyegy fotóval lehet nevezni.
A fotók Balatonszárszóról
szóljanak, illetve Balatonszárszón készüljenek 2015.
január 1. és szeptember
30. között.
Formátum: digitális, JPEG
Beküldési határidõ:

2015. szeptember 30.
A fotókat a fotopalyazat.
balatonszarszo@gmail.com
e-mail címre kérjük küldeni.
Infó: 30/5924-246

Egy órás verses elõadás a legendás költõházaspár, a 100
éve született Weöres Sándor és a tíz éve elhunyt Károlyi Amy
mûveibõl válogatva. Szerelmük történetét mesélik el megismerkedésüktõl a halálukig, verseik és prózarészleteik egymásra válaszolgatásával, miközben kibomlik a két életmû mögötti
két személyiség és viszonyuk. A költõházaspárt a sokoldalú
színészházaspár, a színésznõ-hegedûs Tallián Mariann és a
színész-költõ Lázár Balázs formálja meg.

Szabó Leslie és zenekara
koncertje

2015. április 25. (szombat) 20 óra
a Mûvelõdési Házban.

Jegyek kaphatók a helyszínen elõadás elõtt 2 órával,
elõvételben a mûvelõdési házban. Infó: 30/5924-246
A koncert létrejöttét a Cseh Tamás Program és az NKA támogatta.

József Attila Emlékház információk
Indul a „Múzeumi Szezon”

Az elõadás idõpontja: 2015. április 11. 15:00 óra
Helyszín: József Attila Emlékház

• Az Emlékház Március 15-én, a Nemzeti Ünnep alkalmából
és Április 10.-én (10:00 -17:00 óráig) ingyenesen látogatható.
• Szeretettel várunk mindenkit, Április 11-én, a Költészet Napján
tartandó programunkra:
- 10:00 – 17:00 óráig Kézmûves Játszóház a Foglalkoztatóban
- 15:00 órakor: „Piros ruhában, szerelemben”
Tallián Mariann és Lázár Balázs verses elõadása
A programra való belépés ingyenes, a látogatókat finom teával,
					
meglepetés ajándékokkal várjuk!
• Elõszezoni Nyitva tartás/ Április 11-tõl Június 30-ig: 10:00-17:00 óráig. Hétfõ Szünnap
• Elérhetõségek/ 06 30/ 8649- 134, jaemlekhaz.szarszo@gmail.com
Matkovics Diána, múzeumpedagógus

Könyvtári hírek
SZÖVEG – KOTTA – ECSET címmel
Horváth Mariann elõadására
várjuk az érdeklõdõket
2015. március 11-én 17 órától a Községi Könyvtárban.
Egy teológiai témát három mûvészeti ág: egy irodalmi mû, egy
zenemû és egy képzõmûvészeti alkotás alapján mutat be az
elõadó.
Bálint Kálmán intarzia kiállítása tekinthetõ meg a Községi
Könyvtárban 2015. március 20-tól április 17-ig. Megnyitó: március 20. (péntek) 17 óra, amelyre mindenkit szeretettel várunk.
Ké(s)z Csodák: kézmûves foglalkozás kicsiknek és nagyoknak
2015. április 22-én (szerda) 16.00-18.00 óráig.
Nyitva tartás:
Hétfõ: 11.00-15.00
Csütörtök: 12.00-18.00
Kedd: szünnap
Péntek:
9.00-13.00
Szerda: 12.00-18.00
Szombat: 9.00-13.00
Tel: 06/84-343-397, E-mail: konyvtarszarszo@gmail.com
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Karatésaink
Ráckeresztúron
A 2015-ös verseny-szezon Ráckeresztúron kezdõdött Szárszó karate csapatának. A jó hangulatban zajló felkészülési
versenyen 10 klub közel 100 karatésa
mérhette össze a tudását.
Eredményeink: Simon Dorottya 12 é.
kata bronz-, kumite ezüst-, Jerkus Brájen 8
é. kata bronz-, kumite bronz-, Krukk Cintia
10 é. kata bronz-, kumite ezüst-, Farkas
Csaba 8 é. kata ezüst-, kumite ezüst érem.
Somogyi Péter edzõ

Zumba, aerobik
és meridián torna
A Zumba a szárszói lányokat, asszonyokat
sem hagyta hidegen. A forró latin ritmusú,
dübörgô zenére minden testrészt megmozgató tánclépések könnyen megtanulhatók
voltak. A ZumbaFitness Balaton két lelkes
oktatója, anya és lánya bebizonyították,
hogy különbözô korosztályok számára is
élvezhetô és hasznos a testmozgás, – mondta el Somogyvári Gáborné, aki maga is szívesen gyakorolta. Csütörtökönként 17,30
órától tovább lehet zumbázni.
Ugyancsak a mûvelôdési házban keddi
és pénteki napokon Hajú Judit tart aerobik
órát 17,30-tól. Szelídebb egészségmegôrzô
program is indul, – térítésmentesen –, szer
dánként, 17,30-tól meridián torna néven,
minden korosztálynak, Schmidtné Ibolya
vezetésével.

Jó tudni!
Orvosi ügyelet telefonszáma
(Balatonföldvár) 84-340-113
Egry Ágnes védõnõ tanácsadói
telefonszáma: 84/362-776,
mobil: 06/30-2044-323
Ingyenes segélyhívó telefonszámok:
107 és 112
Rendõrségi körzeti megbízott
hívószáma:
30/441-9318, 30/916-6534
Közvetlen helyi rendõrség
telefonszáma: 06-20-448-7941
Helyi polgárõrség telefonszáma:
06-30-578-1385
Közterület-felügyelet telefonszámai:
06-30-830-4221
és 06-30-828-6675
Polgármesteri Hivatal:
84/362-501

A fotókat készítették:
Grazsyna Kusiak,
Szõke György,

Városiné Fodor Ágnes,
Szíjj Ágnes

SZÁRSZÓI HÍRMONDÓ
Kiadja két havonta:
Balatonszárszó Önkormányzata
8624. Balatonszárszó,
Hõsök tere 1.
Polgármesteri Hivatal:
84/362-501
www.balatonszarszo.hu
Tervezõszerkesztõ: KIT Bt.
Szerkesztette: Oláh Erzsébet
szarszoihirmondo@gmail.com

2014: Érmekben, sikerekben gazdag év
Sportegyesületünk több százötven tagú
családja volt együtt a február 27-i közgyûlésen, amelyen Harmath Imre elnök
köszöntötte a sportolókat és a meghívott
vendégeket, majd értékelte az elmúlt év
eredményeit.
Kiss Éva gazdasági vezetô beszámolója után az edzôk értékelték a múlt
évet. Közülük két összefoglalót kértünk:
A gazdasági beszámolót és terveket
követõen a szakosztályok vezetõinek,
illetve edzõinek évértékelése, és tervei
következetek.
Somogyi Péter a karate csapat
edzõje: – A karate szakosztályban a
múlt évben huszonnégyen folytattak
rendszeres sporttevékenységet. A klub
19 versenyen vett részt, és összesen
121 éremmel térhetünk haza. Összesítve: bronz: 58, ezüst 29, arany pedig
34 .
Kiemelném a Diákolimpiát, a Magyar
Bajnokságot, az osztrák rendezésû Vienna Opent, a Hungarian Tatami Team
Kupát, valamint a Shito Ryu Világkupát.
A 2015-ös évben törekedni fogunk hasonló eredmények elérésére, valamint
továbbra is várjuk a versenyezni, sportolni vágyó elsõsorban gyerek jelentkezését.
Köszönjük a Polgármester Úrnak, a
Képviselõ testületnek és a Szülõknek támogatást, valamint a szakosztályvezetõnknek az áldozatos munkáját.
Agócs Attila, a Bozsik-program és az
utánpótlás csapatok edzõje: – A múlt

Akik sokféle módon támogatják a sportegyesületünket, elismerésben részesültek
év sikere számomra, hogy a megyei
mezõnyben Szárszó U-15-ös csapata
felállhatott a dobogóra. Annak is örülök,
hogy a létszám folyamatosan emelkedik.
Ez azt jelenti, hogy a kisebbeket, azaz
a fiatalabbakat fogadni tudjuk ebben a
csapatba. A tervem, a vágyam, hogy a
mostani 16 tagú, 15-évesekbõl álló csapat felnõjön, és egyszer õk alkossák a
bajnokságban résztvevõ felnõtt szárszói
csapatot.
A másik vágyam, hogy az önkormányzat, vagy sportegyesület révén
hozzájussanak a csapataink egy kis
buszhoz, amivel utazni tudnánk az
idegenben zajló mérkõzésekre. Remélem, egyszer meghirdetnek egy ilyen
pályázatot is, mert óriási segítség lenne,
és ezzel még spórolhatnánk is. Dorogi
Sándor polgármester örömét fejezte ki,

és elismeréssel szólt a sportolóink teljesítményérôl, kiváltképpen azért, mert a
legtöbb szárszói utánpótlás korban van.
Így a pályán, a csapatban szerzett fegyelmet, rendet, játékos kedvet viszik
majd tovább. Elismerô oklevelet adott
azoknak, akik évek óta lelkes hívei és
támogatói a szárszói egyesületnek.
Bolla Sándor, Szekér Gábor, Fekete János, Tefner Tibor, Herold Marianna, Kenyér Zoltán, Vicha Attila, Mihályi és Fiai
Kft., ifj. Sarang Sándor, Bíró Szabolcs,
Balogh Árpád, Végh Györgyné, Pamuki
Zsolt, Agócs Attila, Darabos Szabolcs,
Szekér Gabriella, Somogyi Péter, Simon
Zoltán, szekér Bálint, Hûvösvölgyi Péter,
Békés András, Surányi Tamás, Herczeg
né Harcsa Erzsébet és Fehér András
kapta meg a önkormányzat elismerô
oklevelét.

Mikor, hol fociznak a csapataink? Érmek Taszárról
Megyei II. o. és az U-21 mérkõzései a 14.-tõl a 21. fordulóig
Márc.08. vas.
Márc.14. szo.
Márc.21. szo.
Márc.29. vas.
Ápr.05. vas.
Ápr.12. vas.
Ápr.18.szo.
Ápr.26. vas.

14,30
14,30
15 ó.
15 ó.
16 ó.
16 ó.
16,30
16,30

ó.
ó.

ó.
ó.

(U-21:12,30 ó.)
(U-21: 12,30 ó.)
(U-21: 13 ó.)
(U-21: 13 ó.)
(U-21: 14 ó.)
(U-21: 14 ó.)
(U-21: 14,30 ó.)
(U-21: 14,30 ó.)

ZAMÁRDI - B.SZÁRSZÓ
B.SZÁRSZÓ - ÖREGLAK                              
B.FÖLDVÁR - B.SZÁRSZÓ
B.SZÁRSZÓ - SOMOGYJÁD
LENGYELTÓTI - B.SZÁRSZÓ
B.SZÁRSZÓ – SZõLõSGYÖRÖK
B.SZABADI - B.SZÁRSZÓ
BUZSÁK - B.SZÁRSZÓ

U-18
Márc.21. szo. 10 ó.
Ápr.11. szo.
10 ó.
Ápr.18. szo.
10 ó
Ápr.25. szo.		10 ó.

FONYÓD - B.SZÁRSZÓ
B.LELLE - B.SZÁRSZÓ
B.VASAS - B.SZÁRSZÓ
B.SZÁRSZÓ - TAB

U-15 :
Márc.20. P. 	
Ápr.03. P. 	
Ápr.10. P. 	
Ápr.17. P. 	
Ápr.24. P. 	

15 ó.
16 ó.
16 ó.
16,30 ó.
16,30 ó.

B.SZABADI - B.SZÁRSZÓ
B.SZÁRSZÓ - SIÓFOK
LENGYELTÓTI - B.SZÁRSZÓ
B.SZÁRSZÓ - FONYÓD
B.VASAS - B.SZÁRSZÓ

Célratörõ sportolóink
A HEGYI IKREK: ÁKOS ÉS ALEX: (Igaz,
hogy kísértetiesen nem hasonlítanak
egymásra, de nem választom szét a
mondandójukat, mert hol az egyikük, hol
a másik válaszolt a kérdésekre.) Mindketten az iskolánk 7. osztályos tanulói,
és a rajongásig szeretett sportáguk a
foci. Emlékezetük szerint már 6-7 évesen
rúgták a bõrt. Most az U-15 csapat tagjai. Komoly elhatározásaik vannak, már
a pályaválasztásra is kész tervük van, de
a foci ebbõl sem marad ki. Azt mondják,
edzõjük kemény, de hatásos edzéseket
tart. Az idegenben játszott mérkõzések
pedig mindig felérnek egy jó hangulatú

Asztaliteniszezõink az idén két megyei
versenyen vettek részt és az alábbi eredményeket érték el:
A Megyei ranglista versenyt február
1-én, Kaposváron rendezték. Férfi egyéni: 3. Hûvösvölgyi Péter. Taszáron, a
Kacsógép kupa mérkõzésén február
14-én játszottunk. Nõi egyéni: 3. Fodor
Alexandra, nõi páros: 2. Herczegné
Harcsa Erzsébet-Kaposvári párral.
Férfi egyéni: 3. Hûvösvölgyi Péter, férfi
páros: 2. Illés Gergõ-Fehér András. Ve
gyes páros: 2 .Fehér András-Fodor Alexandra, 3.Tóth László-Lipót Krisztina.
A szakosztály március-áprilisi programja: Elkezdõdnek a megyei csapatbajnokság küzdelmei, ahol az elsõ csapatunk szerepel heti egy mérkõzésen. Indul
a Dél-Balaton Környéki csapatbajnokság, ahol a második és harmadik csapatunk játszik heti 1-1 alkalommal. Részt
veszünk a Megyei amatõr körversenyen:
Az I. forduló március 29-én lesz, a II.
forduló pedig április 19-én, mindkettõ
Kaposváron. A Dél-Balaton környéki
Utánpótlás Körverseny II. fordulójának
házigazdái mi leszünk, március 22-én
Balatonszárszón, a III. fordulót április
20-án Siófokon rendezik.

✟ Gyászközlemény

kirándulással. Érzik, tudják, hogy a sport
az állóképességükre, a kondijukra is jó
hatással van.

2014. december 21-én elhunyt Nagyné
Palotás Mária
2015. február 11-én elhunyt Hadaró Istvánné ( Sarang Gizella)
2015. február 23-án elhunyt Vincze
Sándorné (Öcsi Etelka)
2015.február 26-án elhunyt Nyisztor Albertné (Baranyai Eszter)
õszinte részvétünket fejezzük ki a családtagoknak, hozzátartozóknak.

